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Περίληψη
Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο είλαη ζπλήζεηο ζηνλ πξνζηαηηθό θαξθίλν θαη
αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θύξηα κεηαζηαηηθή ζέζε ζε πεξίπνπ 80% ησλ αζζελώλ. Η
έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ κε πξόζθαηα δηαγλσζκέλν πςεινύ θηλδύλνπ θαξθίλν
πξνζηάηε: κηα ξηδηθή ζεξαπεία ζπληζηάηαη κόλν ζε πεξίπησζε ηνπηθά πεξηνξηζκέλεο
λόζνπ, αληίζεηα κηα ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε αζζελείο κε
απνκαθξπζκέλεο δεπηεξνπαζείο εληνπίζεηο.
Τν ζπηλζεξνγξάθεκα ησλ νζηώλ κε ρξήζε Tc-99m επηζεκαζκέλσλ δηθσζθνληθώλ
είλαη δηαγλσζηηθή κέζνδνο πξώηεο επηινγήο ζηελ αλίρλεπζε νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ.
Μεηνλέθηεκα ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ είλαη ε ρακειή ζπλνιηθή αθξίβεηα,
ιόγσ ηεο κε εηδηθήο πξόζιεςεο ζε ζέζεηο απμεκέλεο νζηενβιαζηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο. Τα ξαδηνθάξκαθα ΡΕΤ, όπσο ε F-18 FDG, ξαδηνθάξκαθα πνπ
βαζίδνληαη ζηελ ρνιίλε (F18-fluorocholine θαη C-11choline) θαη ην F18-NaF,
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξύηεξα γηα ηελ αλίρλεπζε νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ,
πεξηζζόηεξν γηα ηελ αμηνιόγεζε ακθίβνισλ ζπηλζεξνγξαθηθώλ επξεκάησλ θαη
ιηγόηεξν ζαλ δηαγλσζηηθέο κέζνδνη πξώηεο γξακκήο. Νέα, πνιιά ππνζρόκελα ΡΕΤ
ξαδηνθάξκαθα, όπσο επηζεκαζκέλα κε Ga-68 δηθσζθνληθά, κπνκπεζίλεο θαη
αλαζηνιείο PSMA απνθηνύλ ηδηαίηεξν θιηληθό ελδηαθέξνλ ιόγσ ησλ εμαηξεηηθώλ
απεηθνληζηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηεο γελλήηξηαο
γεξκαλίνπ/γαιιίνπ (68 Ge/68Ga) θαη ηειεπηαία ιόγσ ειιείςεσλ ηεο γελλήηξηαο
ηερλεηίνπ.
Καζε ξαδηνθάξκαθν έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν κεραληζκό πξόζιεςεο θαη ζπλεπώο ζε
ζπγθξηηηθέο κειέηεο κε δηαθνξεηηθά ξαδηνθάξκαθα ηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα κπνξεί
λα δηαθέξνπλ γηα ηηο ίδηεο βιάβεο ζε επαηζζεζία, εηδηθόηεηα θαη ζπλνιηθή αθξίβεηα.
Καηά πόζν ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από απηέο ηηο λέεο
κεζόδνπο απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Η κεγαιύηεξε απνξξνθνύκελε δόζε, ην
πςειόηεξν θόζηνο θαη ε αλάγθε ηνπηθώλ θπθινηξνλίσλ (in-site cyclotron)
πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ κεζόδσλ ΡΕΤ ζαλ εμεηάζεηο πξώηεο επηινγήο ζηε
δηεξεύλεζε νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν πξνζηάηε:
Τν ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ παξακέλεη εμέηαζε εθινγήο γηα ηνλ εληνπηζκό νζηηθώλ
κεηαζηάζεσλ ζηελ ηξέρνπζα θιηληθή πξάμε.

